Psychologia Spo eczna
2013 tom 8 2 (25) 219–233

ISSN 1896-1800

Co ludzie my!l" o pracy zawodowej?
Konstrukcja metody diagnozuj"cej postawy
wobec pracy
Agnieszka Czerw
Politechnika Wroc awska, Instytut Organizacji i Zarz!dzania

Artyku przedstawia teoretyczne za o#enia dla poj$cia „postawa wobec pracy jako takiej” oraz ich empiryczn" weryÞkacj$. Efektem przedstawionych analiz jest nowa metoda diagnozuj"ca postawy wobec pracy
w sensie ogólnym, czyli w oderwaniu od aktualnie wykonywanej pracy. Badania konstrukcyjne zosta y
przeprowadzone na grupie 633 osób pracuj"cych (18–55 lat) o zró#nicowanym poziomie wykszta cenia
i ró#nych zawodach. Analiza czynnikowa wyodr$bni a dwa wymiary postaw wobec pracy: hedoniczno-autoteliczny oraz normatywny. Dalsze analizy ujawni y zwi"zki postaw wobec pracy z takimi cechami
demograÞcznymi, jak p e% (kobiety uzyska y wy#sze wyniki na obu skalach), wiek (negatywny zwi"zek
z pierwszym czynnikiem) i wykszta cenie (najni#sze wyniki dla obu skal uzyska y osoby z wykszta ceniem zawodowym). Trafno!% metody sprawdzono za pomoc" Kwestionariusza warto"ci i motywów w pracy
(Bajcar, Borkowska, Czerw, G"siorowska, 2011) oraz pytania o deklaracj$ podj$cia/utrzymania pracy nawet
wtedy, gdyby nie by o takiej ekonomicznej konieczno!ci, a tak#e przez badanie grupy bezrobotnych kobiet.
S owa kluczowe: praca, postawa, metoda

Pytanie o to, dlaczego cz owiek pracuje, jest bodaj jednym z wa#niejszych nie tylko w psychologii, ale tak#e
w socjologii i zarz"dzaniu. Dodatkowo pytamy, dlaczego
wybiera on ten, a nie inny zawód czy organizacj$, dlaczego pracuje wydajnie lub nie do!% wydajnie, efektywnie,
sprawnie, jakie czynniki podmiotowe, !rodowiska pracy
lub procesu pracy maj" na to wp yw? Odpowiedzi na tak
postawione pytania poszukuj" wszystkie trzy wymienione wcze!niej dziedziny nauki. Jednak rzadko zastanawiamy si$, czy cz owiek w ogóle chce pracowa%, a ta najbardziej podstawowa motywacja ma du#e znaczenie dla
wk adania wysi ku w efektywn" prac$, ale tak#e w jej
poszukiwania, np. w przypadku osób bezrobotnych.
To, #e cz owiek postrzega prac$ jako konieczno!%, wydaje si$ dosy% oczywiste. Wynika to z w "czenia pracy do
systemów spo ecznych i regu nimi rz"dz"cych. Z czego
jednak wynika to prze!wiadczenie o konieczno!ci pracy?
Agnieszka Czerw, Instytut Organizacji i Zarz"dzania, Politechnika
Wroc awska, ul. Smoluchowksiego 25, 50-372 Wroc aw,
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Mo#na zaproponowa% kilka potencjalnych odpowiedzi
(Gerlach, 2008; Ró#a&ska, 2005; Wiatrowski, 2000):
– cz owiek musi pracowa%, bo inaczej nie prze#yje;
– cz owiek powinien pracowa%, bo to jego obowi"zek
wobec innych;
– cz owiek chce pracowa%, bo to zapewnia mu lepsze
#ycie;
– cz owiek chce pracowa%, bo to daje mu poczucie rozwoju.
Wszystkie te przes anki s" wyrazem odczuwanej konieczno!ci, tyle #e spe niaj" zupe nie inne funkcje motywacyjne. Te funkcje pracy pojawiaj" si$ w literaturze
pedagogicznej, socjologicznej i psychologicznej od dawna, lecz nigdy nie zosta y do ko&ca zoperacjonalizowane.
Wyj"tek stanowi ankieta stosowana przez Wiatrowskiego
(2004). Jednak brak standaryzacji tego narz$dzia i jego
forma (proste, pojedyncze stwierdzenia, do których ustosunkowuje si$ osoba badana) nie pozwalaj" na jego stosowanie w badaniach psychologicznych tego problemu.
Wydaje si$ wi$c, #e rzeczywi!cie brakuje w!ród narz$dzi
diagnozuj"cych funkcjonowanie cz owieka w pracy takiej
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metody, która wprost odnosi aby si$ do jego przekona& na
temat pracy i jej roli w #yciu.

POSTAWY WOBEC PRACY W UJ CIU
PEDAGOGICZNYM, SOCJOLOGICZNYM
I PSYCHOLOGICZNYM
Kiedy!, np. w epoce przemys owej czy realnego socjalizmu, to praca w g ównej mierze wyznacza a cz owiekowi styl #ycia i okre!la a jego to#samo!% (Sztumski, 2003).
Dzisiaj, to raczej konsumpcja je wyznacza, co podkre!laj" ró#ne naukowe analizy funkcjonowania wspó czesnego spo ecze&stwa (Bauman, 2006; Grabowski, 2008).
Niemniej od pracy oczywi!cie nie mo#na uciec, gdy# jest
to powszechny, legalny, spo ecznie akceptowany (przynajmniej w kulturze Zachodu) sposób zdobywania zasobów, które potem mo#na przeznaczy% na konsumpcj$.
Funkcjonowanie w spo ecze&stwie konsumpcyjnym powoduje jednak, #e wspó czesny pracownik pragnie sprowadzi% prac$ na poziom takich dozna&, jakie towarzysz"
mu w trakcie konsumpcji. Oznacza to swoisty hedonizm
pracowniczy.
Hedonizm w pracy podsycaj" !wiatowe trendy w naukach spo ecznych. Wspó czesna literatura z zakresu psychologii pracy (szczególnie psychologia pozytywna) oraz
zarz"dzania podkre!la konieczno!% tworzenia takich warunków pracy, aby pracownik mia mo#liwo!% podnoszenia jako!ci swojego #ycia nie tylko w sensie materialnym,
ale tak#e emocjonalnym (Cameron, Dutton, Quinn, 2003;
Cartwright, Cooper, 2009; Cooper, 2009; Giacalone, Jurkiewicz, Dunn, 2005; Page, Vella-Brodrick, 2009). Rozwój
dziedziny psychologii pracy tak#e zdaje si$ potwierdza%
ten trend, dodaj"c do klasycznych obszarów zainteresowania psychologii pracy tak#e „psychologi$ systemów”1,
która zajmuje si$ m.in. jako!ci" #ycia i pracy cz owieka
(Ba&ka, 2002).
Dosy% ju# powszechny sta si$ postulat, #e dzisiaj ka#dy typ pracy mo#e i powinien przynosi% pracownikowi
rado!% i poczucie spe nienia. Csikszentmihalyi (1996)
wskazuje nawet, #e ka#dy, niezale#nie od wykszta cenia, zawodu i typu pracy, mo#e doznawa% optymalnych
prze#y% emocjonalnych w swojej pracy, zwanych przez
niego przep ywem (ßow). W podobny sposób imperatyw dostarczania ka#demu pracownikowi przyjemno!ci
1

Inne obszary zainteresowania psychologii pracy wed ug Ba&ki
to dwie tradycyjne dziedziny: psychologia cz owieka pracuj"cego
– zajmuj"ca si$ m.in. doradztwem, zawodoznawstwem, selekcj"
i ocen" kadr; psychologia warunków pracy – obejmuj"ca zagadnienia ergonomiczne czy klimatu organizacyjnego; oraz dziedzina
nowa: psychologia robotyzacji i systemów informatycznych – skupiona na problemie odci"#ania cz owieka w pracy dzi$ki wykorzystaniu odpowiednich, nowoczesnych maszyn.

w sytuacji pracy podkre!laj" Warr i Clapperton (2010),
opisuj"c wiele czynników zwi"zanych z prac" i organizacj", którymi mo#na tak manipulowa%, aby ten za o#ony
cel (szcz$!liwy pracownik) osi"gn"%.
Omawiaj"c stosunek cz owieka do pracy na gruncie
psychologicznym, najcz$!ciej wyró#nia si$ postawy wobec pracy obok postaw wobec organizacji i ludzi (Jachnis,
2008). Jednak poj$cie to jest traktowane zawsze w kontek!cie konkretnej, aktualnej pracy wykonywanej przez
podmiot. Z tego powodu miar" postawy wobec pracy
jest zazwyczaj poziom zadowolenia z pracy, który mo#e
by% rozumiany w sensie poznawczym (por. np. BrayÞeld,
Rothe, 1951; Bajcar, Borkowska, Czerw, G"siorowska,
2011; Zalewska, 2001) – jako ocena satysfakcji z ró#nych wymiarów tej pracy czy te# np. poczucie misji
w zawodzie (Czerw, Borkowska, 2010) oraz emocjonalnym – jako doznawane pozytywne i negatywne emocje
w trakcie jej wykonywania (Warr, 1990; Zalewska, 2002).
Innymi terminami bliskimi dla tak rozumianych postaw
wobec pracy s" zaanga#owanie w prac$ (Szabowska-Walaszczyk, 2010) czy wa#no!% pracy (Kanungo, 1982;
Wrze!niewski, Dutton, Debebe, 2003)2.
Jak wida%, jest to raczej reakcja na prac$ w konkretnym
miejscu, a nie ustosunkowanie si$ do pracy w sensie ogólniejszym. Natomiast w socjologii czy pedagogice pracy
„praca jako taka”, niezale#nie od zawodu i miejsca jej
wykonywania, jest obiektem analiz od dawna (Bauman,
2006; Bogaj, 2007; Jab onowska, 2009; Jacher, 1979;
Swad'ba, 2009). S" to cz$!ciej jednak analizy teoretyczne ni# oparte na prowadzonych w tym zakresie badaniach.
Konstrukt „pracy jako takiej” i stosunek do niej wydaje
si$ wi$c z jakich! powodów o wiele mniej interesuj"cy
zarówno dla polskiej, jak i !wiatowej psychologii.
Poszukiwania w polskoj$zycznej literaturze czy to
analiz teoretycznych, czy te# bada& z tego zakresu przynosz" pewne rezultaty, jednak wi$kszo!% z nich pochodzi z epoki socrealizmu, kiedy to praca by a co prawda
warto!ci" nadrz$dn", ale raczej narzucon" odgórnie
(Biegeleisen-(elazowski, 1961; Sterniczuk, Sterniczuk,
1979). Natomiast wspó czesne analizy s" nieliczne
i cz$sto prowadzone w specyÞcznych kontekstach, np.
problem „wagi pracy” w oczach osób bezrobotnych
(Derbis, Ba&ka, 1998). Wydaje si$, #e najbli#ej poj$cia
„pracy jako takiej” byli w swoich badaniach Skar#y&ska
i Chmielewski (2001). Zanalizowali oni stosunek Polaków
do pracy, wykorzystuj"c w asn" metod$ do jego pomiaru.
Narz$dzie diagnostyczne sk ada o si$ z czterech pozycji,
2

Oprócz tego literatura obÞtuje w opisy ró#nych subiektywnych
pracowniczych stanów pojawiaj"cych si$ w kontek!cie organizacji,
które jednak nie s" przedmiotem tej pracy.
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niestety jego spójno!% wewn$trzna nie by a zadowalaj"ca, co przyznaj" zreszt" sami autorzy. Niemniej jednak
badania przeprowadzone na reprezentatywnej próbie wykaza y, #e Polacy traktuj" prac$ raczej autotelicznie ni#
instrumentalnie.
Teoretyczne za o#enia dotycz"ce postaw wobec „pracy
w ogóle” mówi" o kilku podstawowych funkcjach pracy,
które mo#na rozumie% tak#e jako postawy. Najcz$!ciej
wskazuje si$ na postawy instrumentaln" i autoteliczn"
(Jacher, 1979; Sterniczuk, Sterniczuk, 1979). Postawa
instrumentalna to traktowanie pracy jako drogi do zaspokojenia przez pracownika swoich podstawowych
potrzeb. W praktyce oznacza to, #e podmiot pracuje po
to, aby zdoby% !rodki do utrzymania siebie i swojej rodziny. Praca jest wi$c narz$dziem czy te# drog", dzi$ki
której cz owiek jest w stanie #y% na godziwym poziomie.
Instrumentaln" funkcj$ pracy mo#na te# potraktowa%
nieco szerzej: jako sposób na zaspokajanie potrzeb bezpiecze&stwa i spo ecznych (np. kontaktów interpersonalnych). Zupe nie inny cel przy!wieca ludziom, którzy
traktuj" prac$ autotelicznie. W tym przypadku praca jest
sposobem na zaspokajanie potrzeby samorozwoju. Praca
staje si$ wtedy drog" do zdobywania wiedzy, budowania
swojej to#samo!ci i samooceny. Jak wida%, te dwie postawy ró#ni cel, w jakim ludzie podejmuj" prac$ zawodow".
Kolejn" postaw" wobec pracy, która pojawia si$ w literaturze, jest postawa punitywna (Jab onowska, 2009;
Terelak, Jankowska, 2009). Termin punitywny oznacza
karz"cy, zwi"zany z kar". Osoba, któr" charakteryzuje
tego typu postawa, traktuje prac$ jako sytuacj$ nieprzyjemn" (por. potoczne skojarzenia pracy z trudem, znojem,
potem i zami) i w zwi"zku z tym mo#e mie% tendencj$
do unikania jej, tak jak unika si$ kary. Tutaj trudno mówi%
o jakim! celu, do którego d"#y cz owiek poprzez podj$cie
pracy. Pojawia si$ raczej motywacja do ucieczki od pracy. Dosy% ciekawe mo#e by% poszukiwanie genezy takiej
postawy. Zazwyczaj wskazuje si$ tutaj z jednej strony na
ludzkie do!wiadczenia trudów pracy Þzycznej, która dominowa a przez wi$ksz" cz$!% historii cz owieka pracuj"cego. Mam tu na my!li prac$ na roli czy prac$ w fabrykach
epoki przemys owej. Drugie potencjalne 'ród o jest kulturowe: wi"#e si$ z religi" chrze!cija&sk", w której praca
wprost jest wskazywana jako kara za grzech pierworodny
(por. Ksi$ga Rodzaju Starego Testamentu)3. W kontek!cie
zmian dokonanych i dokonuj"cych si$ w procesie pracy,
np. jej intelektualizacji (dzisiaj wielo!% prac umys owych
dorównuje chyba liczbie prac Þzycznych), wydaje si$, #e
3

Chocia# wspó cze!nie Ko!ció katolicki traktuje prac$ jako
wa#ny i nobilituj"cy aspekt funkcjonowania cz owieka (por. Jan
Pawe II w encyklice Laborem exercens).
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nie powinna by% to szczególnie dominuj"ca funkcja pracy.
W!ród wymienionych postaw brakuje takiej, która
odzwierciedla aby poczucie zobowi"zania wobec spoecze&stwa. Ten aspekt, wynikaj"cy z budowania spo ecze&stwa w oparciu o „wymian$ us ug” i przestrzegania
regu y wzajemno!ci, mo#na by najogólniej nazwa% postaw" normatywn". Chyba nikt nie zaprzeczy stwierdzeniu,
#e praca zawodowa jest potrzebna spo ecze&stwu, a nawet #e spo ecze&stwo nie mog oby si$ prawid owo rozwija% bez pracy jego cz onków na rzecz ogó u. Oczywi!cie,
nikt nie oczekuje w tym przypadku wolontariatu, ale
mo#na oczekiwa% postrzegania gotowo!ci do podj$cia
pracy zawodowej jako normy, a unikania pracy nawet
jako patologii spo ecznej. Taka normatywna postawa
wobec pracy oznacza poczucie zobowi"zania wobec innych (rodziców czy spo ecze&stwa) do oddania d ugu na
przyk ad za umo#liwienie zdobycia edukacji czy innych
korzy!ci, z których cz onek spo eczno!ci móg korzysta%
lub nadal korzysta.
Traktuj"c tak deÞniowane postawy wobec pracy jako
wymiar motywacji do pracy, mo#na dokona% próby odniesienia ich do teorii motywacji, np. do teorii potrzeb
Maslowa (2006). Jednak nie wydaje si$, aby mo#na by o
wprost do takich teorii odnie!% wszystkie cztery postawy.
Bez problemu mo#na to uczyni% w stosunku do dwóch
pierwszych Postawa instrumentalna z ca " pewno!ci"
odnosi si$ do grupy potrzeb bardziej podstawowych, takich jak biologiczne, bezpiecze&stwa czy przynale#no!ci. Postawa autoteliczna zwi"zana jest raczej z potrzeb"
uznania, w której chodzi o zdobywanie wiedzy, kompetencji, a przez to pozycji spo ecznej, a tak#e z potrzeb"
samorealizacji, w której wa#ne jest doskonalenie siebie
bez uzale#nienia od kontekstu innych. Dwie pozosta e
postawy – punitywna i normatywna – nie s" w tak oczywisty sposób powi"zane z teoriami potrzeb. Nale#a oby
chyba raczej si$gn"% do teorii warto!ci, o których Maslow
(2006) wspomina , #e s" innymi ni# potrzeby, ale te# istotnymi motywami dzia a& cz owieka. Mo#na wi$c odwo a%
si$ np. do warto!ci porz"dku prawnego (tego, co s uszne
i co nies uszne) wed ug Maxa Schelera (za: Brzozowski,
2007), warto!ci grupowych, takich jak #yczliwo!%, tradycja i przystosowanie wed ug Shaloma Schwartza (za:
Brzozowski, 2007).
Przyst$puj"c do bada& nad metod" diagnozuj"c" postawy wobec pracy, przyj$to dwa podstawowe za o#enia. Po
pierwsze – ludzi ró#nicuj" postawy wobec pracy i postawy te s" wzgl$dnie stabilne. Oznacza to, #e nie wszystkie
czynniki !rodowiskowe b$d" je modyÞkowa%, niemniej
taka modyÞkacja generalnie jest mo#liwa, tak jak mo#liwa (chocia# czasem trudna) jest zmiana jakichkolwiek
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postaw (Wojciszke, 2006). Literatura przedmiotu nie
wskazuje, kiedy i jakie warunki kszta tuj" postawy wobec pracy. Dlatego trudno wykluczy%, #e oprócz czynników oddzia uj"cych w dzieci&stwie i wczesnej m odo!ci,
wp yw na postawy wobec pracy mog" mie% tak#e czynniki !rodowiskowe, które pojawiaj" si$ du#o pó'niej, np.
przebieg kariery zawodowej. Na tym etapie nie mo#na
wskaza%, które czynniki zewn$trzne, !rodowiskowe mog"
mie% szczególne znaczenie. W opisywanych badaniach
celem jest jedynie stworzenie metody diagnozuj"cej to
poj$cie, a dopiero dalsze badania mog" rozstrzygn"% w"tpliwo!ci na temat podatno!ci tych postaw na zmian$ pod
wp ywem czynników !rodowiskowych.
Po drugie za o#ono, #e postawy wobec pracy maj" pewien wp yw na zachowanie jednostki (Wojciszke, 2006;
Zimbardo, Leippe, 2004). Oczywi!cie trudno oczekiwa%
fundamentalnego wp ywu. Najprawdopodobniej b$d"
one oddzia ywa% wspólnie z innymi, bardziej podstawowymi cechami podmiotu (np. cechami osobowo!ci). Taki
wp yw móg by si$ ujawni% szczególnie w sytuacjach
prze omowych, np. wej!cia na rynek pracy absolwenta szko y czy utraty pracy przez pracownika. By% mo#e
w tych krytycznych sytuacjach postawy mog" decydowa%
o strategiach, jakie przez absolwenta czy osob$ bezrobotn" b$d" podejmowane w celu pozyskania zatrudnienia.
Oczywi!cie, jest to pole do dalszych bada&, które mog"
zweryÞkowa% tak" tez$.

PRZYGOTOWANIE METODY
DIAGNOZUJ!CEJ POSTAWY WOBEC PRACY
W oparciu o za o#enie istnienia czterech potencjalnych
postaw wobec pracy – instrumentalnej, autotelicznej, punitywnej oraz normatywnej – opracowano wst$pn" pul$
pozycji tworz"cych Kwestionariusz postaw wobec pracy
(PWP). Pozycje te zosta y poddane ocenie trzech s$dziów
kompetentnych (psychologowie pracy i zarz"dzania).

S$dziowie po zapoznaniu si$ z deÞnicjami wymiarów
oceniali ka#d" z przypisanych do tych wymiarów pozycji
na czterostopniowej skali, w której 1 oznacza o stwierdzenie zupe nie nie odnosi si# do za o$onego wymiaru,
2 – stwierdzenie w ma ym stopniu odnosi si# do za o$onego wymiaru, 3 – stwierdzenie w du$ym stopniu odnosi si#
do za o$onego wymiaru, a 4 – stwierdzenie w pe ni odnosi
si# do za o$onego wymiaru. Poniewa# zgodno!% s$dziów
by a zadowalaj"ca (W Kendalla (40) = 0,802; p = 0,002),
ich opinie pozwoli y przygotowa% zestaw 41 pozycji
kwestionariuszowych.
Pozycje kwestionariusza zosta y poprzedzone instrukcj", która brzmia a: „Praca zawodowa jest nieod "cznie
zwi"zana z naszym #yciem. Ka#dy cz owiek, niezale#nie
od tego, czy sam pracuje, czy nie, ma na jej temat jakie!
zdanie. Ten kwestionariusz pozwala okre!li% nasz stosunek
do pracy zawodowej. Poni#ej znajduje si$ lista stwierdze&
dotycz"cych pracy zawodowej. Ustosunkuj si$ do ka#dego
z nich, stawiaj"c krzy#yk w odpowiednim miejscu, na pi$ciostopniowej skali, gdzie: 1 oznacza: ca kowicie si# nie
zgadzam; 2 – raczej si# nie zgadzam; 3 – trudno powiedzie%; 4 – raczej si# zgadzam; 5 – ca kowicie si# zgadzam.
Tak przygotowane narz$dzie wykorzystano w badaniach prowadzonych na grupie 633 osób w wieku od 18 do
55 lat (M = 29,58; SD = 8,89) o zró#nicowanym poziomie
wykszta cenia i ró#nych zawodach (tabela 1). Grupa by a
niestety sfeminizowana – 63% kobiet i 37% m$#czyzn.
Dobieraj"c osoby do bada& konstrukcyjnych, zwrócono
szczególn" uwag$ na zró#nicowanie poziomu wykszta cenia. Za o#ono, #e wszystkie grupy wykszta cenia powinny by% mniej wi$cej równoliczne. Ten warunek uda o
si$ spe ni%.
Analiza czynnikowa
Wyodr$bnienia wymiarów kwestionariusza PWP dokonano za pomoc" analizy czynnikowej metod" g ównych

Tabela 1
Charakterystyka osób w badaniach konstrukcyjnych – wykszta cenie i zawód
Wykszta cenie

Cz!sto"#

Procent

Zawód

Cz!sto"#

Procent

Zawodowe

152

24,0

Nauczyciel

088

14,1

$rednie

171

27,0

Górnik

047

07,4

Licencjat

155

24,5

Fizjoterapeuta

060

09,5

Wy%sze

155

24,5

Urz!dnik

049

07,7

Pracownik produkcji

090

14,2

Sprzedawca

097

15,3

Inny
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31,8

+ród o: opracowanie w asne.
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sk adowych z rotacj" Oblimin. Warto!% KMO = 0,955 oraz
wynik testu sferyczno!ci Barletta na poziomie p = 0,001
okaza y si$ zadowalaj"ce. Jednak teoretyczne za o#enie
czterech wymiarów (punitywny, instrumentalny, autoteliczny i normatywny) nie zosta o potwierdzone w analizie. Analizuj"c kszta t wykresu osypiska (rysunek 1),
mo#na zauwa#y%, #e co prawda pi$% czynników osi"gn$ o
warto!% w asn" wi$ksz" od 1, ale stromizna wykresu sugeruje raczej dwa czynniki ni# wi$ksz" ich liczb$.
Mimo wszystko sprawdzono rozwi"zania cztero- i trójczynnikowe. Okaza o si$, #e takie wymuszone rozwi"zanie nie przynosi zadowalaj"cych efektów. Pozycje, które
w za o#eniach teoretycznych dotyczy y wymiaru instrumentalnego, rozlokowywa y si$ z podobnymi poziomami adunków czynnikowych we wszystkich czterech lub
trzech wymiarach. Z tego powodu oraz ze wzgl$du na
kszta t wykresu osypiska zdecydowano, #e dane empiryczne wskazuj" jedynie na dwa wymiary postaw wobec

pracy. Przyj$te dwuczynnikowe rozwi"zanie wyja!nia
49% wariancji.
Ostateczna wersja przyporz"dkowania pozycji kwestionariusza PWP do dwóch wyodr$bnionych czynników (tabela 2) powsta a po wyeliminowaniu z kwestionariusza
pozycji o adunkach czynnikowych mniejszych ni# 0,40
lub takich, które by y wysycone obydwoma czynnikami
na podobnym poziomie, co uwidoczni o si$ podobnymi
warto!ciami adunków czynnikowych (w tym przypadku decyduj"ca by a zgodno!% tre!ciowa). Co ciekawe,
pozycje usuni$te z kwestionariusza w wi$kszo!ci dotyczy y za o#onego teoretycznie wymiaru instrumentalnego (np. ludzie pracuj" po to, aby mie% dla siebie jakie!
zyski; dzi$ki pracy cz owiek zaspokaja swoje potrzeby).
Najwyra'niej instrumentalna funkcja pracy jest tak bardzo wpisana w deÞnicj$ pracy, #e nie jest niczym szczególnie charakterystycznym i wyró#niaj"cym którykolwiek typ podej!cia do pracy.
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Rysunek 1. Wykres osypiska dla analizy czynnikowej wst$pnej wersji kwestionariusza PWP.
+ród o: opracowanie w asne.
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Tabela 2
Zawarto"% tre"ciowa wyodr#bnionych czynników (wyt uszczono adunki czynnikowe klasyÞkuj!ce do danego wymiaru)
Czynnik 1

Czynnik 2

Praca pozwala na rozwój cz owieka

–0,836

0,360

Praca pozwala na rozwijanie swoich zainteresowa&

–0,835

0,290

Praca to sposób na uczenie si! czego" nowego

–0,827

0,372

Praca to rado"#

–0,820

0,322

Praca to kara

–0,813

–0,102

Praca wi!cej cz owiekowi daje ni% zabiera

–0,798

0,367

Praca to spe nienie

–0,769

0,482

Praca to podstawa poczucia bezpiecze&stwa cz owieka

–0,740

0,432

Praca ludzi ubogaca

–0,706

0,468

Cz owiek powinien pracowa#, je"li tylko zdrowie mu na to pozwala

–0,676

0,441

Dzi!ki pracy mo%emy pozna# wiele osób

–0,672

0,358

Dzi!ki pracy cz owiek staje si! dojrza y

–0,649

0,448

Praca to oznaka dojrza o"ci cz owieka

–0,643

0,429

Praca pozwala na sprawdzenie swojej warto"ci

–0,607

0,387

Ludzie pracuj' tylko dla pieni!dzy

–0,573

0,039

Praca to konieczno"#

–0,563

0,159

Praca to ogromny wysi ek

–0,558

0,061

Dzi!ki pracy cz owiek staje si! pe noprawnym obywatelem spo eczno"ci

–0,113

0,655

Praca nadaje cz owiekowi warto"#

–0,368

0,625

Cz owiek bez pracy jest niepe ny

–0,386

0,616

Pracuj'c, cz owiek sp aca swoje d ugi wobec innych (rodziny, pa&stwa itp.)

–0,122

0,600

Posiadanie pracy to powód do dumy

–0,251

0,598

Pracuj'c, cz owiek spe nia obowi'zek wobec spo ecze&stwa

–0,248

0,551

Pracuj'c, zdobywamy szacunek innych ludzi

–0,225

0,524

Pracuj'c, zdobywamy szacunek we w asnych oczach

–0,282

0,522

Dzi!ki pracy cz owiek zna swoje miejsce w hierarchii spo ecznej

–0,221

0,515

Prac! powinno si! szanowa#

–0,272

0,500

Ludzie, którzy nie chc' pracowa#, stawiaj' si! poza spo ecze&stwem

–0,036

0,484

Praca porz'dkuje cz owiekowi czas

–0,280

0,449

Praca to przywilej

–0,179

0,448

Unikanie pracy jest czym" nagannym

–0,197

0,415

Ka%demu nale%y si! praca

–0,173

0,410

+ród o: opracowanie w asne.

Czynnik 1 – postawa hedoniczno-autoteliczna (17 pozycji; , = 0,802): wysoki wynik uzyskany na tym wymiarze oznacza postrzeganie pracy jako okazji do samorozwoju i traktowania tej aktywno!ci jako przyjemnej i przynosz"cej psychologiczne korzy!ci. Niski wynik oznacza
postrzeganie pracy jako aktywno!ci nieprzyjemnej,

wykonywanej z konieczno!ci ekonomicznej lub przymusu i przynosz"cej raczej koszty i przykro!ci ni# zyski.
Czynnik 2 – postawa normatywna (15 pozycji; & = 0,852):
w tym przypadku wysoki wynik oznacza postrzeganie
pracy raczej w kontek!cie korzy!ci nie jednostkowych,
ale spo ecznych, jako aktywno!% okre!laj"c" to#samo!%
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Cz owiek powinien pracowa#, je"li tylko zdrowie mu na to pozwala

Praca to sposób na uczenie si! czego" nowego

Praca to oznaka dojrza o"ci cz owieka

Praca to ogromny wysi ek

Unikanie pracy jest czym" nagannym

Ludzie pracuj' tylko dla pieni!dzy

Praca pozwala na sprawdzenie swojej warto"ci

Praca to kara

Pracuj'c, cz owiek spe nia obowi'zek wobec spo ecze&stwa

Praca pozwala na rozwój cz owieka

Pracuj'c, zdobywamy szacunek innych ludzi

Praca to konieczno"#

Praca to rado"#

Ka%demu nale%y si! praca

Praca porz'dkuje cz owiekowi czas

Praca ludzi ubogaca

Posiadanie pracy to powód do dumy

Dzi!ki pracy mo%emy pozna# wiele osób

Pracuj'c, cz owiek sp aca swoje d ugi wobec innych (rodziny, pa&stwa itp.)

Praca to podstawa poczucia bezpiecze&stwa cz owieka

Dzi!ki pracy cz owiek zna swoje miejsce w hierarchii spo ecznej

Dzi!ki pracy cz owiek staje si! dojrza y

Ci"g dalszy tabeli na nast$pnej stronie

1

Minimum

Praca pozwala na rozwijanie swoich zainteresowa&

Tre"# pozycji

Tabela 3
Statystyki opisowe dla pozycji kwestionariusza PWP

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Maksimum

3,53

3,58

3,28

3,19

4,10

3,72

3,55

3,91

3,95

3,07

3,44

3,84

3,67

3,13

2,21

3,37

2,94

3,50

3,57

3,57

3,76

3,80

3,38

$rednia

1,172

1,052

1,341

1,149

0,940

0,918

1,092

0,906

0,908

1,128

1,213

0,909

1,277

1,094

1,323

1,107

1,166

1,074

1,016

1,146

1,155

1,201

1,301

SD

–0,438

–0,585

–0,426

–0,259

–0,889

–0,377

–0,411

–0,778

–0,732

–0,230

–0,457

–0,663

–0,748

–0,295

–0,750

–0,863

–0,251

–0,951

–0,905

–0,075

–0,312

–0,719

–0,323

–0,269

–0,706

–0,837

–0,211

–0,593

–0,620

–0,719

–0,595

–0,896

–0,114
–0,413

–0,593

–0,693

–0,855

–0,621

–0,842

–0,811

Kurtoza
SD = 0,194

–0,322

–0,234

–0,366

–0,665

–0,597

–0,564

Sko"no"#
SD = 0,097
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Praca to przywilej

Dzi!ki pracy cz owiek staje si! pe noprawnym obywatelem spo eczno"ci

Praca nadaje cz owiekowi warto"#

Prac! powinno si! szanowa#

Praca to spe nienie

Praca wi!cej cz owiekowi daje ni% zabiera

Pracuj'c, zdobywamy szacunek we w asnych oczach

Ludzie, którzy nie chc' pracowa#, stawiaj' si! poza spo ecze&stwem

+ród o: opracowanie w asne.

1

Minimum

Cz owiek bez pracy jest niepe ny

Tre"# pozycji

ci"g dalszy tabeli 3 z poprzedniej strony

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Maksimum

3,13

3,94

3,11

3,24

4,06

3,46

3,32

2,79

3,14

$rednia

1,106

0,910

1,251

1,136

0,883

1,164

1,131

1,128

1,173

SD

–0,230

–0,854

–0,283

–0,240

–0,918

–0,571

–0,347

–0,148

–0,115

Sko"no"#
SD = 0,097

–0,679

0,502

–0,942

–0,750

–0,774

–0,623

–0,672

–0,850

–0,955

Kurtoza
SD = 0,194
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i rol$ spo eczn" podmiotu. Niski poziom oznacza niedocenianie pracy w kontek!cie spo ecznym i negowanie jej
roli w tworzeniu warto!ci cz owieka.
Pierwszy wymiar PWP – postawa hedoniczno-autoteliczna – zawiera dwie z pierwotnie zak adanych postaw.
Mamy tutaj zarówno typowo autoteliczne postrzeganie
funkcji pracy jako rozwojowej, ale tak#e wymiar oparty
na przyjemno!ci czerpanej z pracy, co jest odwrotno!ci"
postawy punitywnej. Mo#na wi$c powiedzie%, #e ten wymiar jest swoistym kontinuum, którego jeden kraniec stanowi przyjemno!% z pracy (czerpana tak#e z faktu samorealizacji), a drugim kra&cem jest przykro!% i niech$% do
pracy. Drugi wymiar ujawniony w analizie czynnikowej
odnosi si$ do niepojawiaj"cej si$ do tej pory w literaturze
funkcji normatywnej pracy zwi"zanej z poczuciem dumy,
obowi"zku i szacunkiem wobec pracy. Okaza o si$ wi$c,
#e praca mo#e by% postrzegana jako 'ród o korzy!ci dla
podmiotu (wymiar pierwszy) lub jako sposób na oferowanie korzy!ci dla innych wynikaj"cych z wykonywania pracy (wymiar drugi). Mo#na to te# przyrówna% do
preferowania perspektywy w asnej, egocentrycznej czy
wr$cz indywidualistycznej (wymiar pierwszy) i perspektywy kolektywistycznej, wspólnotowej (wymiar drugi).
Te dwie perspektywy jako motywatory do pracy wymienia Sennett (2010) w swoim eseju na temat pracowników
motywowanych przez konkurencj$ i podporz"dkowanie.
Trzeba jednak zaznaczy%, #e w jego uj$ciu indywidualistyczne podej!cie do pracy oznacza konkurencj$ opart" na
walce, czego w proponowanym kwestionariuszu nie ma.
Jak wida%, trzy spo!ród czterech teoretycznie zak adanych postaw wobec pracy znalaz y odzwierciedlenie
w nowej metodzie. Natomiast te pozycje, które w pierwotnej wersji dotyczy y konkretnych korzy!ci wynikaj"cych z pracy zawodowej (w za o#eniach by a to postawa
instrumentalna), w wi$kszo!ci nie znalaz y si$ w ostatecznej wersji metody. Nieliczne, które pozosta y (np.
dzi$ki pracy mo#emy pozna% wiele osób), zosta y zakwaliÞkowane do czynnika pierwszego.
W tabeli 3 zaprezentowano statystyki opisowe dla
wszystkich pozycji kwestionariusza.
Jak wida%, niemal wszystkie pozycje w kwestionariuszu PWP maj" rozk ad nieco lewosko!ny. Jednak dla
wszystkich pozycji wspó czynnik sko!no!ci nie przekracza bezwzgl$dnej warto!ci 1, przyj$to zatem, #e rozk ad
wyników jest nieprzesuni$ty w stosunku do klasycznego
rozk adu normalnego. Natomiast statystyki dla kurtozy
wskazuj" na nieco sp aszczony rozk ad wyników.
W kolejnym kroku prac nad metod" sprawdzono moc
dyskryminacyjn" pozycji kwestionariusza. Korelacje pozycji z wynikiem na skali, do której zosta y przyporz"dkowane, s" istotne statystycznie na poziomie p < 0,001
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i wahaj" si$ mi$dzy 0,43 a 0,85. Oznacza to dobr" moc
dyskryminacyjn". Obliczono tak#e interkorelacj$ mi$dzy
obiema skalami, która wynios a r = 0,603; p < 0,001. Jak
wida%, obie skale s" umiarkowanie ze sob" skorelowane
pozytywnie. By% mo#e uprawnione jest zatem sumowanie
obu wyników i mówienie o zgeneralizowanej pozytywnej
lub negatywnej postawie wobec pracy. Jest to ostro#na
teza, któr" nale#y zweryÞkowa% w dalszych badaniach
na wi$kszej liczbie osób. Na razie wydaje si$, #e taki sumaryczny wynik jest sensowny i zosta on uwzgl$dniony
w dalszych analizach. Z drugiej strony poziom korelacji
jest na tyle wysoki, #e budzi pewne w"tpliwo!ci dotycz"ce zró#nicowania obu skal. Z tego powodu konieczne
wydaj" si$ dalsze badania w oparciu o inne grupy osób
badanych w celu potwierdzenia tej dwuczynnikowej konstrukcji narz$dzia.
Postawy wobec pracy a cechy demograÞczne. Kolejne analizy dotyczy y zwi"zku cech demograÞcznych,
takich jak p e%, wiek i wykszta cenie, z postawami wobec pracy w badanej grupie. Okaza o si$, #e wy#sze
!rednie dla obu wymiarów postaw wobec pracy, a wi$c
tak#e dla wyniku sumarycznego uzyska y kobiety. Dla
czynnika hedoniczno-autotelicznego !rednia dla kobiet
wynosi: Mk = 60,1; SD = 13,7 natomiast dla m$#czyzn:
Mm = 52,3; SD = 14,3. Dla czynnika normatywnego !rednia dla kobiet: Mk = 64,3; SD = 10,3, a dla m$#czyzn:
Mm = 61,4; SD = 10,1. Sumy obu wymiarów – !rednia dla kobiet: Mk = 124,4; SD = 21,5, a dla m$#czyzn:
Mm = 113,7; SD = 21,8. Wszystkie ró#nice s" istotne statystycznie – dla czynnika 1 t(632) = 6,7; p < 0,001, a dla
czynnika 2 t(632) = 3,5; p < 0,001, dla sumy czynników
t(632) = 5,9; p < 0,001.
Wiek okaza si$ istotnie, ale negatywnie zwi"zany
z pierwszym wymiarem postaw wobec pracy oraz sum"
obu wymiarów. Im starsi s" badani pracownicy, tym ni#szy uzyskuj" wynik na wymiarze hedoniczno-autotelicznym (r = –0,165; p < 0,001). Mo#na wi$c stwierdzi%, #e
wiek nie sprzyja czerpaniu przyjemno!ci z pracy. Ponadto
im starsi pracownicy, tym ogólnie bardziej negatywna postawa wobec pracy (r = –0,139; p < 0,001).
Je!li chodzi o poziom wykszta cenia, to analiza wariancji ujawni a istotne ró#nice dla obu wymiarów oraz sumy
wymiarów (rysunek 2) – dla czynnika 1: F(3) = 599,1;
p < 0,001, dla czynnika 2: F(3) = 42,7; p < 0,001, dla
sumy: F(3) = 269,3; p < 0,001.
Jak wida% na rysunku 2, osoby z wykszta ceniem zawodowym maj" wyra'nie ni#sze wyniki na obu wymiarach postaw wobec pracy oraz wyniku sumarycznym
od wszystkich pozosta ych grup. Ponadto !rednie dla
postawy hedoniczno-autotelicznej nie s" istotnie ró#ne
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wymiarów PWP. Chocia#, jak wykaza a analiza testem t
dla prób zale#nych we wszystkich grupach, ta ró#nica jest
istotna statystycznie. Aby przeprowadzi% t$ analiz$, trzeba by o jednak u!redni% wyniki na obu wymiarach, gdy#
ka#dy z nich zawiera ró#n" liczb$ pozycji i zsumowane
wyniki nie uprawniaj" do bezpo!rednich porówna&. W tabeli 4 zamieszczono wyniki analiz przeprowadzonych na
tak przygotowanych danych.

P. hedoniczno-autoteliczna
125,00

P. normatywna
Ogólna postawa
wobec pracy

Średnia

100,00

75,00

50,00

25,00

0,00
1

2
3
Wykształcenie

4

Rysunek 2. Poziom uzyskanych wyników dla grup wyró#nionych ze wzgl$du na poziom wykszta cenia.
+ród o: opracowanie w asne.

tylko mi$dzy wykszta ceniem wy#szym i licencjackim.
Natomiast w przypadku postawy normatywnej nie ma ju#
takich ró#nic mi$dzy grupami z wykszta ceniem innym
ni# zawodowe. Podobny brak ró#nic mi$dzy grupami wykszta cenia, z wyj"tkiem zawodowego wobec wszystkich
innych, dotyczy wyniku sumarycznego. Dodatkowo na
rysunku 2 wida%, #e osoby z wykszta ceniem zawodowym uzyskuj" najwi$ksz" ró#nic$ mi$dzy wynikami obu

Stabilno"# pomiaru PWP
Stabilno!% postaw wobec pracy zosta a okre!lona dzi$ki przeprowadzeniu powtórzonego pomiaru na grupie
50 studentów ostatniego roku studiów II stopnia (uzupe niaj"ce studia magisterskie) na Politechnice Wroc awskiej
(wiek: 23–24 lata). Wszyscy studenci byli równocze!nie
pracownikami zatrudnionymi na umow$ o prac$ lub umow$ zlecenie przez co najmniej rok. Retest wykonano po
sze!ciu miesi"cach od pierwszego pomiaru. Stabilno!%
okaza a si$ stosunkowo du#a i korelacja Pearsona wynios a dla czynnika 1: r = 0,60; p < 0,001, a dla czynnika
2: r = 0,63; p < 0,001.
Badanie trafno"ci zewn$trznej
Do pomiaru trafno!ci zewn$trznej kwestionariusza
PWP wykorzystano trzy miary. Pierwsz" z nich by wynik
diagnozy warto!ci realizowanych w pracy, drug" deklaracja o kontynuowaniu pracy zawodowej lub jej porzuceniu, gdyby np. sytuacja materialna pozwoli a na taki krok,
a trzeci" badanie osób bezrobotnych, ocenionych przez
opiekuj"cego si$ nimi doradc$ zawodowego jako niezmotywowane do podj$cia pracy.
Postawy wobec pracy a warto"ci i cele realizowane
w pracy. Pomiar warto!ci realizowanych w pracy zosta

Tabela 4
Ró$nice mi#dzy wynikami na wymiarach PWP w grupach wyró$nionych na podstawie wykszta cenia
Para zmiennych

$rednia

Odchylenie
standardowe

U"redniony wynik dla czynnika 1

2,07

0,19

U"redniony wynik dla czynnika 2

3,72

0,26

U"redniony wynik dla czynnika 1

3,66

0,55

U"redniony wynik dla czynnika 2

4,33

0,75

U"redniony wynik dla czynnika 1

3,85

0,38

U"redniony wynik dla czynnika 2

4,41

0,62

U"redniony wynik dla czynnika 1

3,84

0,49

U"redniony wynik dla czynnika 2

4,39

0,74

Wykszta cenie
Zawodowe

$rednie

Licencjat

Wy%sze

+ród o: opracowanie w asne.

Warto"# t

df

Poziom
istotno"ci

–66,126

151

0,001

–13,91

170

0,001

–14,89

154

0,001

–10,320

154

0,001
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dokonany za pomoc" Kwestionariusza warto"ci i motywów w pracy (KWiMP; Bajcar i in., 2011). Ta metoda sk ada si$ z czterech wymiarów obrazuj"cych grupy
warto!ci realizowanych w pracy. Pierwszy z nich – samorealizacja poprzez prac$ – to system warto!ci wyra#aj"cy orientacj$ na realizacj$ osobistych d"#e& poprzez
wewn$trzn" motywacj$ do osi"gania za o#onych celów,
zwi"zan" tak#e z potrzeb" niezale#no!ci. Ponadto czynnik
ten oznacza potrzeb$ wszelkich zmian, zarówno w sferze zewn$trznej, jak i mentalnej, czyli innowacyjno!%
i kreatywno!% (& Cronbacha = 0,759). Prospo eczno!%
to uk ad warto!ci ca kowicie zorientowanych na innych
ludzi i funkcjonowanie w relacjach z innymi, przejawiaj"cy si$ m.in. potrzeb" bycia u#ytecznym. Tego typu potrzeba jest zwi"zana z poczuciem przynale#no!ci, odpowiedzialno!ci i uznania u innych (& Cronbacha = 0,769).
Bezpiecze&stwo i sprawiedliwo!% w pracy to wymiar
zwi"zany z unikaniem wszelkich zagro#e&. Dotyczy wi$c
poczucia bezpiecze&stwa zarówno w wymiarze Þzycznym, ekonomicznym, jak i spo ecznym (& Cronbacha
= 0,745). D"#enie do dobrobytu – uk ad warto!ci, który
dotyczy systemu d"#e& do #ycia w dobrobycie, w otoczeniu wielu cennych dóbr materialnych, a tak#e doznawania przyjemno!ci w sytuacji pracy. Ponadto ta sk adowa kwestionariusza jest zwi"zana z potrzeb" awansu
i sprawowania w adzy, które s" cz$sto postrzegane przez
pracowników jako droga do polepszenia swojej sytuacji
(& Cronbacha = 0,673). Osoby wype niaj"ce ten kwestionariusz proszone s" o ocen$, do jakiego stopnia dana warto!% jest wa#na w ich pracy w porównaniu do tego, jak
jest to wa#ne w pracy innych osób.
Badanie przeprowadzono na grupie 189 osób doros ych pracuj"cych w wieku od 19 do 59 lat (M = 31,12;
SD = 10,71) oraz sta#u pracy od 1 roku do 36 lat
(M = 10,07; SD = 10,41). W!ród badanych by o 110 kobiet i 79 m$#czyzn. Realizuj"c to badanie za o#ono, #e
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wymiar 1 PWP – postawa hedoniczno-autoteliczna – powinien by% pozytywnie zwi"zany przede wszystkim z samorealizacj" wobec pracy, a wymiar 2 PWP – postawa
normatywna – z prospo eczno!ci" w kwestionariuszu
KWiMP.
Analiza korelacji r Pearsona dla postaw wobec pracy
i warto!ci realizowanych w pracy wykaza a kilka istotnych zale#no!ci (tabela 5). Okaza o si$, #e postawa autoteliczno-normatywna jest, tak jak zak adano, pozytywnie zwi"zana z wymiarem samorealizacji przez prac$.
Dodatkowo okaza o si$, #e ten wymiar PWP jest negatywnie zwi"zany z wymiarem d"#enia do dobrobytu.
Postawa normatywna istotnie koreluje z prospo eczno!ci", czego si$ spodziewano, a tak#e z bezpiecze&stwem i sprawiedliwo!ci" w pracy. Wymiar sumaryczny
ma podobne zale#no!ci jak pierwszy z wymiarów PWP
– pozytywna korelacja z samorealizacj" poprzez prac$
i negatywna z d"#eniem do dobrobytu, a dodatkowo na
poziomie trendu pozytywny zwi"zek z bezpiecze&stwem
i sprawiedliwo!ci" w pracy.
Postawy wobec pracy a ch$# pracy w warunkach
braku takiej konieczno"ci. Drugi pomiar trafno!ci zewn$trznej zosta przeprowadzony w grupie studentów
kierunku zarz"dzanie Politechniki Wroc awskiej. By y to
osoby pracuj"ce, chocia# w wi$kszo!ci na umowy zlecenia, w wieku 22–23 lata. Grupa liczy a 125 osób, z czego
74 to kobiety, a 51 m$#czy'ni. Studentom postawiono
takie zadanie: „Ustosunkuj si$ do stwierdzenia: gdybym
z jakich! przyczyn móg w przysz o!ci nie pracowa%, to
mimo wszystko pracowa bym zawodowo”. Badani mieli
do dyspozycji 5-stopniow" skal$, w której 1 oznacza ca kowicie si# nie zgadzam, a 5 – ca kowicie si# zgadzam.
Analiza korelacji Pearsona wykaza a, #e oba wymiary
PWP s" pozytywnie zwi"zane z deklaracj" pracy nawet
w sytuacji, gdyby nie by o to konieczne. Dla wymiaru 1

Tabela 5
Zale$no"ci postaw wobec pracy z warto"ciami realizowanymi w pracy (N = 189)

Wymiar hedoniczno-autoteliczny

Wymiar normatywny

PWP suma

+ród o: opracowanie w asne.

Samorealizacja
poprzez prac!

Prospo eczno"#

Bezpiecze&stwo
i sprawiedliwo"# w pracy

D'%enie do
dobrobytu

r Pearsona

0,459

0,162

0,043

–0,330

istotno"#

0,001

0,176

0,718

–0,004

r Pearsona

0,181

0,303

0,324

–0,194

istotno"#

0,074

0,009

0,005

–0,081

r Pearsona

0,231

0,201

0,223

–0,305

istotno"#

0,048

0,086

0,057

–0,008
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Tabela 6
Porównanie wyników kwestionariusza PWP mi#dzy grup! kobiet bezrobotnych (n = 25) i kobiet pracuj!cych (n = 25)

Wymiar hedoniczno-autoteliczny

Wymiar normatywny

PWP suma

Grupa

$rednia

Odchylenie
standardowe

Kobiety pracuj'ce

056,41

16,07

Kobiety bezrobotne

046,67

14,66

Kobiety pracuj'ce

063,39

10,99

Kobiety bezrobotne

058,12

8,51

Kobiety pracuj'ce

119,79

24,58

Kobiety bezrobotne

104,78

20,81

Warto"# t

df

Poziom
istotno"ci

5,09

48

0,001

4,22

48

0,001

5,24

48

0,001

+ród o: opracowanie w asne.

r = 0,56; p < 0,001; dla wymiaru 2 r = 0,38; p < 0,001.
Takie wyniki oznaczaj", #e zarówno gdy praca jest dla nas
czym! wa#nym, poniewa# daje poczucie przyjemno!ci
i rozwoju, jak i wtedy, gdy traktujemy j" jako zobowi"zanie spo eczne, mamy tendencj$ do jej wykonywania, nawet je!li np. z powodów Þnansowych nie jest to konieczne.
Postawy wobec pracy a status pracuj%cy/bezrobotny. Trzecim pomiarem trafno!ci tej metody by o badanie
przeprowadzone na niewielkiej (25 osób) grupie m odych
(M = 23,31; SD = 0,98) niepracuj"cych kobiet. By y to
kobiety zarejestrowane jako bezrobotne i uczestnicz"ce
w grupowych zaj$ciach aktywizacji pracy prowadzonych
przez doradc$ zawodowego w jednym z miast pó nocno-wschodniej Polski. Osoby te zosta y wskazane do tych
bada& przez doradc$ zawodowego, który oceni je jako
niezmotywowane do podj$cia pracy. Wyniki uzyskane
w tym badaniu zosta y porównane z analogiczn" liczebnie i wiekowo grup" kobiet (M = 23,94; SD = 1,12) pracuj"cych wylosowan" z grupy konstrukcyjnej metody.
Badanie to wykaza o, #e wyniki kobiet pracuj"cych by y
znacz"co wy#sze na obu wymiarach oraz na wyniku sumarycznym PWP (tabela 6).

PODSUMOWANIE
Przedstawione wyniki bada& konstrukcyjnych metody
diagnozuj"cej postawy wobec pracy nie do ko&ca potwierdzi y teoretyczne za o#enia wynikaj"ce z analizy literatury
na ten temat. Zamiast spodziewanych czterech wymiarów
obrazuj"cych odmienne postrzeganie roli pracy w #yciu,
uzyskano struktur$ dwuwymiarow". Wydaje si$ jednak,
#e taka struktura ca kiem dobrze opisuje odmienne wizje
pracy zawodowej oraz ró#ne role, które praca mo#e pe ni% w #yciu podmiotu. Pomimo dwóch wymiarów PWP,
w kwestionariuszu s" reprezentowane trzy spo!ród czterech za o#onych postaw. Okaza o si$ bowiem, #e wymiar

pierwszy stanowi kontinuum, na którym swoje miejsce
znajduje zarówno postawa autoteliczna, jak i punitywna,
stanowi"ca przeciwie&stwo tej pierwszej.
Relacje obu wyodr$bnionych wymiarów z cechami
demograÞcznymi oraz wymiarami warto!ci i motywów
w pracy mo#na traktowa% jako potwierdzenie trafno!ci
takiego uj$cia postaw wobec pracy. Relacje te wskazuj"
na przyk ad na wzrost pozytywnej postawy wobec pracy (w obu jej wymiarach) wraz ze wzrostem wykszta cenia. Taki wynik, szczególnie w stosunku do wymiaru
autoteliczno-hedonicznego, wydaje si$ dosy% logiczny
w kontek!cie powszechnej konieczno!ci ci"g ej edukacji, wyra'nie widocznej w zawodach wymagaj"cych wykszta cenia wy#szego ni# zawodowe. Dodatkowo wy#sze
wyniki uzyskiwane przez kobiety, w porównaniu do badanych m$#czyzn, potwierdzaj" ich wi$ksz" konwencjonalno!%, wyra#an" powszechnie w wi$kszym przywi"zaniu do norm spo ecznych (wymiar normatywny). Wy#szy
wynik uzyskiwany przez kobiety na wymiarze autoteliczno-hedonistycznym mo#e by% natomiast wyrazem
ich emancypacji i ch$ci potwierdzania swojej warto!ci
poprzez rol$ zawodow". Jednak potwierdzenie tej tezy
wymaga dalszych bada&.
Analizy korelacji postaw wobec pracy z warto!ciami
w niej realizowanymi stanowi" ciekawy przyczynek do
ich zrozumienia. Okazuje si$ bowiem, #e wymiar hedoniczno-autoteliczny jest dosy% silnie zwi"zany z warto!ciami obszaru realizowania siebie poprzez prac$. Ten
wynik nie jest oczywi!cie zaskakuj"cy (bo logiczny i zao#ony przed badaniami). Natomiast wa#ny wydaje si$
negatywny zwi"zek tej postawy z warto!ciami obszaru
d"#enia do dobrobytu. Okaza o si$ bowiem, #e im wi$ksz" rado!% czerpiemy z pracy i im bardziej wynika ona
z naszych wewn$trznych pobudek, tym mniejsz" warto!%
ma dla nas kwestia dobrych zarobków, awansu czy innych
zewn$trznych atrybutów dobrobytu wynikaj"cego z roli
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zawodowej (warto!ci wchodz"ce w sk ad tego wymiaru
KWiMP). Taki wynik wydaje si$ jak najbardziej logiczny i zdroworozs"dkowy. Dobrze by oby jednak potwierdzi% go na przyk ad w analizach po "czonych z diagnoz" poczucia misji w zawodzie, która te# jest negatywnie
zwi"zana z d"#eniem do dobrobytu (Czerw, Borkowska,
2010). Podobnie pozytywne relacje drugiego wymiaru
PWP – normatywnego – z prospo eczno!ci" oraz bezpiecze&stwem i sprawiedliwo!ci" w pracy wydaj" si$ dobrze
odzwierciedla% ide$ tej postawy. Im bardziej traktujemy
prac$ jako form$ zobowi"zania spo ecznego, tym wa#niejsze s" dla nas warto!ci prospo eczne, czyli wyra#aj"ce si$ przez u#yteczno!% spo eczn", altruizm, przynale#no!% grupow" czy odpowiedzialno!% za innych (warto!ci
wchodz"ce w sk ad tego wymiaru KWiMP).
Te wyniki – poparte analizami ró#nic w postawach wobec pracy mi$dzy osobami pracuj"cymi i bezrobotnymi
niezmotywowanymi do podj$cia pracy zawodowej – wydaj" si$ dobrze odzwierciedla% zró#nicowanie postaw
i ich wp yw na zachowania podmiotu na rynku pracy,
a by% mo#e tak#e daj" mo#liwo!% przewidywania tych
zachowa&.
Ciekawym wynikiem uzyskanym przy okazji prac
nad metod" jest wy#szy poziom postawy normatywnej
w stosunku do hedoniczno-autotelicznej. Niezwykle trudno tutaj wyrokowa%, co jest przyczyn" takiego wyniku.
By% mo#e jednak w Polsce nie jest tak, jak sugerowali
Skar#y&ska i Chmielewski (2001), #e prac$ w du#ej
mierze postrzegamy autotelicznie (porównania by y do
postawy instrumentalnej). By% mo#e to jednak norma
spo eczna jest tutaj najwa#niejszym Þltrem, przez który
postrzegamy swoj" prac$. W celu sprawdzenia tej tezy
warto by oby przeprowadzi% badania na grupach zawodowych, które z du#ym prawdopodobie&stwem realizuj" siebie (swój potencja ) przez prac$ (np. pracowników
zawodów artystycznych) i sprawdzi%, czy w tej grupie
dominuj"ca nie by aby postawa hedoniczno-autoteliczna.
Niewykluczone, #e efekt uzyskany w tych badaniach jest
specyÞczny dla badanej grupy, która nie by a dobierana
pod k"tem potencjalnej samorealizacji w zawodzie.
Planuj"c dalsze badania, z ca " pewno!ci" warto potwierdzi% uzyskan" tutaj struktur$ metody. By% mo#e
wi$ksza grupa (przekraczaj"ca minimum 1000 osób badanych) i bardziej zró#nicowana pod wzgl$dem stosunku
do pracy4 pozwoli na uzyskanie wyników, co do których
nie b$dzie w"tpliwo!ci na temat zasadno!ci wyodr$bnionych postaw wobec pracy.

4

Jestem umówiona na takie badania z doradcami zawodowymi
w ró#nych regionach Polski.
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Warto w tym miejscu podkre!li% rol$, jak" diagnoza tak
rozumianych postaw wobec pracy mo#e odgrywa% w ró#nych kontekstach funkcjonowania w niej cz owieka.
Pierwszym kontekstem mo#e by% kwestia edukacji
i doradztwa zawodowego. Szczególnie wa#na wydaje
si$ mo#liwo!% identyÞkacji postaw wobec pracy u m odzie#y, ale nie mniej wa#na mo#e by% diagnoza postaw
u bezrobotnych. Doradcy zawodowi pracuj"cy z bezrobotnymi w urz$dach pracy cz$sto sygnalizuj" problem
braku motywacji osób bezrobotnych do podj$cia pracy
lub utrzymania uzyskanej posady5. Oczywi!cie, problem
ten nie dotyczy wszystkich bezrobotnych, jednak z relacji
doradców wynika, #e jest stosunkowo cz$sty. Wydaje si$,
#e tego typu narz$dzie mog oby pomóc w identyÞkacji
podstawowego poziomu takiej motywacji. Dlatego warto
w przysz o!ci przygotowa% szersze badania z udzia em
osób bezrobotnych. Badania te powinny uwzgl$dnia%
pomiar innych zmiennych psychologicznych, a tak#e
danych dotycz"cych historii bezrobocia tych osób oraz
aktywno!ci podejmowanych w ramach dzia a& aktywizuj"cych prowadzonych przez urz$dy pracy.
Rozwa#aj"c hipotetyczny wp yw obu typów postaw,
np. na zachowania absolwenta wchodz"cego na rynek
pracy lub osoby bezrobotnej poszukuj"cej pracy, mo#na
za o#y%, #e w zale#no!ci od dominuj"cej postawy b$d"
one zró#nicowane, mimo podobnej sytuacji jednostki, np.
presji ekonomicznej. Silna postawa hedoniczno-autoteliczna mo#e motywowa% do wybierania tych typów zawodów czy stanowisk, które daj" mo#liwo!% rozwoju, s"
wyra'nie ciekawe dla podmiotu i zgodne np. z predyspozycjami zawodowymi albo aspiracjami. Ta postawa mo#e
tak#e odpowiada% za wi$ksz" wytrwa o!% w szukaniu
takich typów pracy, nawet mimo niesprzyjaj"cych okoliczno!ci na rynku pracy. Natomiast silna postawa normatywna, mo#e sprzyja% raczej poszukiwaniu pracy jako
takiej, a niekoniecznie bardzo specyÞcznych, warto!ciowych dla podmiotu zawodów czy stanowisk. By% mo#e
b$dzie tak#e decydowa% o wcze!niejszej decyzji przyj$cia pracy niezgodnej z wykszta ceniem, predyspozycjami
itp. Oczywi!cie, te przypuszczenia s" ca kowicie hipotetyczne i stanowi" jedynie punkt wyj!cia ukierunkowuj"cy
przysz e poszukiwania empirycznych dowodów wp ywu
postaw na zachowania jednostki.
Drugi wa#ny kontekst dotyczy perspektywy organizacji. Diagnoza postaw wobec pracy mo#e mie% znaczenie
przy wyja!nianiu trudno!ci ze skutecznym motywowaniem pracowników, budowaniem ich zaanga#owania

5

Wiedza zdobyta bezpo!rednio od doradców zawodowych podczas szkole& prowadzonych dla urz$dów pracy.
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w prac$ i organizacj$, lojalno!ci czy zachowa& etycznych
w miejscu pracy.
Te dwa konteksty sugeruj", #e postawa wobec pracy
mo#e odrywa% istotn" rol$ jako zmienna niezale#na, która wp ywa na zachowania pracownicze. Kolejny proponowany kontekst wi"#e si$ natomiast z postaw" wobec
pracy jako zmienn" zale#n" kszta towan" w procesie
wychowania do pracy. W tym przypadku warto przyjrze%
si$ temu, jak, kiedy i przez kogo jest formowana postawa
wobec pracy u m odzie#y, a mo#e nawet u dzieci.
Jak wida%, kwestionariusz s u#"cy do pomiaru postaw
wobec pracy mo#e sta% si$ narz$dziem pomocnym w wyja!nianiu ró#nych stanów subiektywnych zwi"zanych
z prac" oraz zachowa& jednostki w organizacji podczas
wykonywania swojej pracy, a tak#e na rynku pracy.
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What do people think about work?
Construction of the method diagnostic of attitudes toward work
Agnieszka Czerw
Wroc aw University of Technology, Institute of Organization and Management

ABSTRACT
The article presents theoretical premises and empirical veriÞcation of the concept „attitude towards work”.
A new diagnostic method of attitude towards work was presented, understood as “work in general”, and not
current work of the participant. The construction has been carried out on a group of 633 workers (18-55),
differentiated with respect to level of education and occupation. Factor analysis revealed two dimensions
of attitudes to work: hedonic-autotelic and normative. Further analyses revealed that attitudes to work were
related to such demographic variables as gender (higher scores of women on both scales), age (negative
relationship with the Þrst factor) and education (the lowest scores on both scales received by people with
lower educational level). Validity of the method was examined through its relationship with the Values and
Motives at Work Questionnaire (Bajcar, Borkowska, Czerw and G"siorowska, 2011), declaration about
taking/keeping work even in the absence of economic necessity, and by additional studies conducted on
a group of unemployed women.
Key words: Attitude Towards Work Questionnaire, work
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